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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 wordt de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Ook
verenigingen hebben dan meer verplichtingen bij het verwerken en het bewaren van
persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van iedere
organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt als het gaat om het zorgvuldig omgaan
met privacygevoelige informatie. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat de vereniging met
documenten moet kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn
genomen om aan de AVG te voldoen. Dit heeft ook invloed op de ledenadministratie en de
registratie van alle soorten gegevens die de leden betreffen.
W.S.V.WANDELLUST LEUDAL heeft in het kader van de AVG de volgende aanpak gekozen.
A. Aan ieder lid wordt persoonlijk gevraagd om, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en
emailadres te geven voor de ledenadministratie waardoor deze informatie bekend wordt bij de
secretaris en het bestuur van W.S.V. WANDELLUST LEUDAL waarbij men zich heeft aangesloten.
Deze informatie wordt gebruikt voor de communicatie tussen het bestuur en dit lid. Indien het
lid daarmee uitdrukkelijk instemt wordt deze informatie ook opgenomen op een ledenlijst en
eventuele nieuwsbrief.
B. Aan ieder lid wordt gevraagd om contributie door middel van girale of bancaire overschrijving
op het bankrekeningnummer van de penningmeester te betalen. Dit bankrekeningnummer
wordt niet verstrekt aan andere leden of derden en wordt niet in het ledenregister opgenomen.
Alleen op de overzichten die door de bank aan de penningmeester worden verstrekt, is dit
bankrekeningnummer zichtbaar.
C. Leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd en oud-bestuursleden dienen te verklaren dat
zij alle informatie die leden aangaat, niet verstrekken aan derden en dienen zich steeds aan
deze verklaring te houden. Bij beëindiging van hun (bestuurs-) lidmaatschap dienen zij ook alle
informatie die zij in die hoedanigheid heeft gekregen, te vernietigen zodat deze nooit openbaar
kan worden.
D. Het bestuur ziet er op toe, voor zover haar kennis en kunde dat toelaat, dat alle digitale
bestanden met informatie die de leden betreffen, op een voor dat moment voldoende
deugdelijke wijze worden afgeschermd zodat deze niet vrijelijk kunnen worden geraadpleegd
of kunnen worden gekopieerd of verspreid zonder toe-stemming van de persoon. Zo wordt er
geen informatie gegeven en ook niet waar deze informatie vandaan komt.

Informatie voor de vastlegging in het ledenregister van
W.S.V. WANDELLUST LEUDAL

1.

Naam

……………………………………………………………..

2.

Adres

……………………………………………………………..

3.

Postcode en Woonplaats

……………………………………………………………..

4.

Telefoonnummer

……………………………………………………………..

5.

E-mailadres

……………………………………………………………..

De onder 1 t/m 5 vermelde informatie mag worden verstrekt aan personen die zich als lid hebben
aangesloten bij W.S.V. WANDLLUST LEUDAL.
Het bovenvermelde lid verklaart kennis te hebben genomen van de punten genoemd onder A t/m D
en geeft door middel van ondertekening blijk daarmee in te stemmen.

Plaats

………………………………

Handtekening

Datum

……………………………………………

…………………………………

